
 

    UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI     Servei de Gestió Acadèmica 
 

DOCTORAT: notificació de resolució sobre l’estat de la documentació a presentar pels estudiants que han cursat els estudis d’accés  a altres universitats espanyoles 

 
Ensenyament de doctorat: 

Estudiant: Curs acadèmic:  
 

VERIFICACIÓ  
 Presentat 
Documentació que cal presentar: SÍ NO 

►Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document acreditatiu de la identitat i la nacionalitat. 
►Acord previ d'acceptació del/de la futur/a director/a de la tesi doctoral.
 
 

  

A més, depenent de la condició d’accés: 
  

 ►Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol d’accés (Màster Universitari o equivalent) que dóna accés al doctorat, o bé comprovant d’haver-ne pagat els drets 
d’expedició.  

  

►Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del certificat acadèmic que acrediti la superació d’un mínim de 60 crèdits en un o diversos Màsters Universitaris.   

►Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol de Graduat/da (en Medicina, Arquitectura o Veterinària), o bé comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició.   

►Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del Diploma d’Estudis Avançats (DEA) o certificat que acrediti la suficiència investigadora.    

►Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un altre títol espanyol de doctor, obtingut conforme anteriors ordenacions universitàries.   
►Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del certificat que acrediti haver completat dos anys com a resident i títol de llicenciat/da previ en alguna de les professions 
sanitàries regulades en la Llei 44/2003, de 21 de novembre.    

 
 

 ► Haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster universitari.
 
 
Cal presentar la documentació requerida per tal de formalitzar la matrícula de tutoria de tesi. El període establert a tal efecte és del 25 al 30 de cada mes (d’octubre a març). Transcorregut aquest 
termini sense haver-la presentat, la vostra sol·licitud es considerarà com a desistida (art. 71.1 Llei 30/1992).  
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant el rector de la URV en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació 
d’aquesta resolució. 

 
El/La tècnic/a de l'Escola de Postrgrau i Doctorat (signatura i segell) 
 
 
 
 
 
Tarragona, 
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